
Kedves BIKA IFI Táborozó! 
  
Nagy öröm a számunkra, hogy Te is azok közé a lelkes és bátor fiatalok közé tartozol, akik 
idén jelentkeztek a BIKA IFI-táborba. Szeretnénk tájékoztatni az IFI-táborral kapcsolatos 
tudnivalókról.  
  
A tábor témája 
Erő az elcsendesedésben. 
  
A tábor ideje 
2019. július 14-tól (vasárnap este vacsorával kezdődik) július 20-ig (pénteken a reggelivel 
ér véget) 
 
A tábor helyszíne  
Tardos falu közelében lévő Tardosi szilvások (Google maps) 
 
Költségek  
A tábordíj még fennmaradó részét, kérlek, hozd magaddal! Figyelj arra, mely időszakban 
jelentkeztél, befizetted-e az előleget, mert a tábordíj ennek megfelelően változhat! 
  
Leutazás 
A leutazást mindenki egyénileg oldja meg, de a következőkben adunk egy kis segítséget. 
 

A mi javaslatunk a leutazásra 
 

 időpontja: 2019. július 14. vasárnap 
 

 pontos útiterv (busszal!!) 
  

Budapest Déli pu. – Tatabánya sportpálya – Tardos süttői elágazás – majd gyalog kb. 3,5 
km (a gyalogtúrát nem kell megtenned, ha a lentebb javasolt busszal jössz, mert akkor 
kimegyünk érted) 
 
FIGYELEM!!! Bár a Déli pályaudvar van indulásként megjelölve, ez BUSZ járat!!! A busz-
megálló az Alkotás utcában található a Déli pályaudvarral szemben a gyógyszertárnál!!! 
 
Aki nem Budapestről, vagy nem az általunk javasolt időpontban érkezik,  kérjük időben 
tájékozódjon a leutazás lehetőségeiről! 

https://www.google.hu/maps/place/Tardos,+2834/@47.6834284,18.4388788,1077m/data=%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x476a43a066198253:0x400c4290c1e62a0%218m2%213d47.6621475%214d18.4514534


 

 

 

Utazási költségek 

      busz: diákjegy 280 Ft  

teljes árú jegy 560 Ft  

 
Bejutás a táborba  
Ha az általunk (fentebb) javasolt időpontban jössz, kimegyünk érted. 
Ha nem, be kell gyalogolnod!  
Miután leszálltál Tardos, süttői elágazásnál a buszról, Süttő irányába kell elindulni (tábla is 
mutatja, Arany János az utca neve) ezen az utcán gyalogolva kifelé a faluból egyszer csak 
elfogynak a házak, majd jön az erdő,egy idő után kell, hogy láss jobb oldalt egy halas ta-

vat, akkor jó az irány.  
A buszmegállótól egészen pontosan 3,5km-t kell gyalogolnod, hogy megérkezz a tábor-
helyre, ami menetirány szerint jobb oldalt lesz általunk kitáblázva. 
 
A fentieket azért írtuk le ilyen részletesen, mert a táborhelyen korlátozottan van térerő, 

és így nélkülünk is ügyesen elboldogulsz.  
 
Az ifihét 18:30-kor kezdődik. Eddig, kérjük, érkezz meg akkor is, ha autóval jössz.  

GPS-koordináták a következők: 48.0397553 18.8237144  

 
Mit hozzak magammal? 
Mivel a BIKA-tábor nem egy hétköznapi tábor, szükséged van pár „extra" kiegészítőre. 
Összeállítottunk egy listát azokról a dolgokról, amiket mindenképp érdemes bepakolnod. 
A listát ITT találod. (A lista a tini táborozóknak lett összeállítva, de támpontnak jó lehet.) 
  



Hazautazás 
Amennyiben nem maradsz a pénteken kezdődő tini tábori felkészítő napunkon (tehát 
nem vagy segítő a tini héten), akkor a hazautazás az alábbiak szerint alakul: 
  

 időpontja: 2019. július 19. péntek (reggeli után) 
 

 pontos útiterv 
Ugyanazt az utat kell megtenned a táborhelytől a buszmegállóig gyalogosan, csak ellen-
kező az irány – most már biztosan menni fog, hisz rutinos vagy.  
 

 
 
 
Amennyiben a fenti  időpontoktól eltérően indulsz haza, időben (még otthon, a leutazás 
előtt) tájékozódj a lehetőségekről! 
 
  
További kérdéseid vannak? 



Keresd bátran Takács Erikát a szervezes@bikatabor.hu címen vagy a 30 396-2874 telefon-
számon!  
Július 8-tól mi már a táborhelyen leszünk, ahol korlátozottan vagyunk elérhetőek! 
  
Hamarosan találkozunk!  
Üdv:  
BIKA-szervezők 
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